


 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْوَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نؤّريس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق  سردلا ةعاق

 لانو ةيويح

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 وشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بّرّدت
 ةفلتخملا تايصخشلا َراودأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف رف .٠

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءاًئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر باتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدسم :ةيلسم ةقولشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُثَّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

  .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجاد

 نا يداوا و
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 باتد ايداننا : دادفعإ

 ل هك عوكل





 ِنادْلبلا َّنْيَب ٍديعَب ٍدَكَب يفو ءِنامَّزلا ميدَق يف

 يف ِةَكِلَملا اهّمُأ َّمَم ٌشيعَت ٍتاريمألا ىدخإ تناك

 .ةيلاع ٍةَقرْشُم ِةَعَلَ

 تام َنيح ٌةريغَص لذ لات ال ةريمألا تناك
 ا

1 
 ع

 أ ةياعر يف ثقف ءُكِلَملا_اهوبأ

 ٌةَفيطَل ةِتاف ةّيِبَص تَحَبْصْأ و ريمآلا 0



 ِتْنَأ» :اهتْبإل ٌةَكِلَملا ِتّلاق ماّيَألا ٍدَحَأ يف
 9 هسه اسر 5 مي تلاع نيغو اليه را 2
 دقو «يجوزتت نأ كلل نا !يتتبا اي ةييص نآلا

 رعب رب 2 نع
 '.ٍةَرواجُم ٍةَكلْمَم نِم باش ٌريمأ كدي َبلط

 5 5 1 0 يتلا ريغ يو ها
 ءاّريثَك اهّمأ ٌبِحُت ثئاك اهّنأل ٌةَريمألا ِتَتَرَح

 #26 . 3 ع ا
 ىلَع اهّمأ نأ ْثَأَر اهنِكل .اهيناج ىلإ ىقْبَت نأ ٌبِحنو

2 

 .قح

1 



 اهِتارَمْوَجُمو ةليمجلا اهبايث ُةَريمألا ِتَعَمَج
 هم 5 2مم ع < 26 هناك
 .رفّسلل دِعَتْسَت تذخأو «ةنيمثلا

 5 ادع هبوب وعي - 2 010

 َناكو ةَمِهْدُم َةَريثَك اياد اهّمَأ اهل ْتَمَّدَ

 .ادالق ُةٌمْسا ٌنِطان ناصح اهْيَِإ ايادّهلا ّتَحأ



 لضخ َةَكِلَملا ِتَِّصَق نَّمَّسلا ُتْفَو ًءاج َنيح

 هذه يَّذخ» :َةَلياَق اهتيْبإل اهْنَطْعَأو اهرْعَش ْنِم

 لا ِكنَع ةينث اهلإ .يكلا اب ةئرخشلا للا
 «.ىذآلاو

4 



 موك
 نيحو ءاضنأ ع ةيَهَّذلا ّمأَكلا هذه يذخ»

 «.ِرْفَتلا ءام ْنِم اهب يِبَرْش ذا اَرُهَت َنيلِصَت



2 000 
 ىدخإ ةَبْحّصِب َةَليوَطلا اهتلخر ٌةَريمَألا ِتآَدَب َدَي

 .اهتافيصَو

 (روبُع) زايتجا ىلَع َةَّرَعَتْم ٌةَريمَألا ٍنُكَت ْمَلو

 .شطقعلاو ِبَعَّتلاِب 0 قع «تاباغلاو ٍلالّتلا

4 



 اهيئلثاو ّسأكلا وهذه يذخم» :اهتّقيصَوِل ثّلاق

 (.رْمَلا ِءام ْنِم

 ةليمَجلا ةَريمألا َّنِم ُراغَت ُةَفيِصَولا ِتتاكو
 ىَقَلتأ ْنَل !تْنَأ اهيتلمإ» :هيرك ٍتْرَصِب اهُتَباجَأف
 «!مْوَيِلا َدْعَب ِكْنِم َرِماوَأ



 اهّنكل ءاهِتَقيصَو مالك ْنِم ُةَريمألا ِتقَياصَت
 الْنَتل ْثَنَحْلاَو ٍرْهَثلا ّنِم ْثَبرَتْقا َّمُث .اًْيَش لقت ْمَ

 اهيْوَت ْنِم ٍرْعَّشلا ٌةلْضَحح ْتَعَفَرَف ءءاملاب َسأَكلا

 .يراجلا ِرْهَنلا ٍءام َّعّم ْثَدَعَتْباَو



 ْدَقَل !ةراسح» :ةلياق نرحب ةديمألا ِكَّقَوَش

 اهاّيِإ ىنْتَطْعَأ ىلا ةّيرْخَّسلا رْعَّللا َةلْضُح ُتْعَيَص
 00 م
 «! يما



 ةريمألاب ْثَكَسْمَأو ُةَريّرْشلا ةَفيصَولا ٍتَحِرَف
 ١ :هيرَك ٍتْوَصِب اهل ثّلاقو اهفَتك ْنِم اهّنْزَهو

 ةطيسَبلا يبايث ِتْنَأ َنيسَبْلتَو ِكَبايث انأ ٌسَبْلاس»

 ىلا ٌةّيرْخّسلا ِكَتلْضَح ِتْدَقَف ْدَقَل .(ةَميِدَقلا) ةّقبتعلا

 «!مَوَيل َدْعَب َّيَلَع يرِيقَت نلو ّرشلا ِكنَع ُعَنْمَت

 | 2 ٌيياق ٌةكَماعُم ٌدَحأ اهلِماعُ ْمَل !ًهَريمألا ٌةئيكشم

 .اهْنِم ٌةَفيِصَولا ُهنبَلَط ام ْتَلَعَفو ٌتَفاخف ءُلْبَق ْنِم
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 اهئاصح ْتَبِكَرو ِةَريمألا باي ٌةَفيِصّولا ِتَسِبَل
 .ادالق ٌقِطاَنلا

 .اهئاصح ْتّبِكَرو َةَطِسَبلا

 ٍةَميصَولا َبايِي ْتَسِبل ْدَقَف ٌةَريمَألا ام ا

 0 ا وس

 ام ْتّلَعَمَم دج ةَقئاخ ُةَريمَألا تناكو «.اًدَحَأ يربْخُت
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 ٍبيِحْرَتلِل ٌباَّشلا ٌريمألاو ٌروجَعلا ُكِلَملا َجَرَت

 ةَقيِصَولا َّنَأ امُهالِك اًنظو .اهتّقيصَوو ٍةّريمألاب
 اهي ابَحَرف ةَريمَألا ّيِه ةرخافلا تالا سبلت يتلا



 رغ هادع قو
 ٍرْضَقلا ةحاس يف ْتَكِرت ْدَقَف ةيِقيقَحلا ٌةَريمألا ام

 .دَحَأ اهْيَلِإ ْتِفَتْلَي مل



 :ّلاق .ًةَريمألا ىأَرف ِةَدِفاَنلا ىلإ ُكِلَملا َتَعَتْلِ

 (؟ِكَعَم ثءاج ىلا ٌةليمجلا ٌهيبَّصلا وذه يه ْنَم»
06 

 يف اهتلَباق داع اهَّنإ» د صّوْلا كتاجلأ

 اهل َدِجَأ ْنَأ ُتْدَعَوو اهْيَلَع ُتْقَمْشَأَف ءقيرَّطلا

 «.انُه َةَفيظَو

 يعار ظوبلك َعَم لهقتا :ُفيطّللا ُكِلَملا لَك

 «.رَوإلا

7” 





 دمر هيب م. 3 0 5 2
 ملكتي نأ فاخت ةَريّرْشلا ةفيصّولا ِتّناك

 ِكِلَملِل ثكلاقف .اهَرْمَأ َحَضْقَيف ادالق ُقِطاَنلا ناصِحلا

 «.ابلَط َكَدْنِع يل َّنإ) :هيركلا اهِتْرَصِ

 (؟َنيِبْلْطَت امو» :كلَملا لاك

5 1 
 أ

 5 دوور هج 2 © فب 5 5

 ُهَّنأِل يناصح لتقَت ْنَأ َكٌديرَأ» :ةَفيِصَولا ٍتَباِجَأ
 ٍِ 2 ا ع 6 لا قا

 «.اًرارم هر نع ينامر دقو ادج سرش

 ان



 َدَحَأ َلَسْرَأ ُهّنِكل ءبلّطلا اذهل ُكِلَملا َنِزَح

 ٍلُجّرلا ءارَو ُةَريمألا ٍتَضَكَرو .ًناصحلا لفل ِهلاجر

 كير ٍدْق ةعطق َلْجّرلا ٍتطْعَأ ٍذَِدْنِع .َقِطاَنلا
 ةئيدملا ٍةَباَرَي ٌقْوَك ناصحلا َسأَو َقَلَحُي نأ ُْنجَرو

 هو و

 .ٍلوقُحلا يف َّزَوإلا ىعزَت ْتَجَرَح امّلُك ُهارَتِل



 ْنِم ٌةَريمألا ٍتَجَرحَح ءيلاَتلا مْوَيلا حابَص يف

 ٍِسْأَر ىلإ اهيْيَع ْتَحَفَرف هّرّوإلا ىعَرتل ةئيدَملا ِةَباَوَي
 :ٍنْرْحِب ثّلاقو ٍناصحلا

 !ًداوُقلا ىكْبأ َكّتْوَم ءادالق اي

 :الئاق ٌقِطاَنلا ٌيِرْخَّسلا ٌناصِحلا اهّباجأ

535 





 ةقياضُم ّبِحُي اقم ىَنَق طوبلَش ٌرَوإلا يعار َناك

 ْتاَتما ٌرباس ٌليوَط يد ٌرمَش ةرمألل اكو
 ٍلوقُحلا يف اهَّسْفَ ْثَأَر َنيحو .ليدنمب ُهّمْلت ْنأ

 ّيِبَهَّذلا اهَرْعَش ْتّلَسْرَأَو ٌليدْنِملا ِتَعَرَ َمْوَيلا َكِلذ
 .ِسْمَّشلا ِءَْص يف ٌرْمَّشلا َقَلف .ةبترثو ُهَحّرَسْتل
 ةلضخ َُّشَيِل اهِئارَو ْنِم طوبْلَ يَقَّشلا ىتَقلا فَحّرو
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07 
 ةّيِقاط ْتَلَمَح ةّيِوَق حاير ْتَِبَه ام ناعْرُسو

 هتيقاط َءارَو يرْجَي طوبلَش حارو .اهب ثّراطو طوبلَش

 .راهّتلا ٍرِخآ يف الإ اهي ًدلاسمإلا عِطَمْسي ْمَلو «ةراهلا



 ِتَّمَكَو ْدَقَف .ُهُشْفَت ُءْيَّنلا َرّركت يلاثلا مْويلا يف

 سو ىلإ اهيْيَع ْتَعَقَرو ةئيدملا ٍةَباَوَب مامأ يملا
 :ٍنْرْحِب ثّلاقو ءٍناصحلا

 !َداؤُقلا ىكبأ َكُتْوَم ءادالق اي



 :الئاق ُقِطاَنلا ٌيِرْخَّسلا ُناصحلا اهّباجأو

 فم اي

 ءاّدج َمَْيلا َنيّرْحَت
 !اًريخأ َنيِحَرْفَتو

 ا



 اهَرْعَش ْتَلَسْرَآف ٍلوقُحلا ىلإ ُةَريمألا ِتَّلَصَو
 ْتَدَحَأو كَبيرُيو ُهَحّرَسُتِل ٌرِحاَسلا ٌليوّطلا ّيِبمَّذلا

 حاير اي يفصعا

 ةّيقاطلا يليخاو
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 دآأك' د دن دف فقحر د 1 ف .طوبلَش ةّيقاط ُحايّرلا ِتَلَمَح ام َناَعْرُسو
 تناك داع امدنِعو «ضكر يو ضكرَي طوبلَش حادو

 .ليدئملاب ُهْنَمَلو ُهْتَبَبَرو اهَرْعَش ْتَحَّرَس ْدَق ٌةَريمألا

 ارإزإ



 ءاديدنك اقع ةزهلا هذه طوبطق  َتسَعَع

 :ٌلاق .َعِمَسو ىأ امي ُهُرْخُي ِكِلَملا ىلإ



 تك

 ا 97
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 طوبْلَش َمَبتَي ْنأ ُكِلَملا َرّرَق ءِثِلاَلا مَْيلا يف

 َةَريمألا َعِمَسف .ُتَّدْحَي ام ىرَّيِل ٌرَوإلا َةّيِعارو

 :ٌلئاق ناصحلا َسْأَر ٌبِطاُت
 !ًداؤُقلا ىكْبأ َكُتْوَم ءادال اي 42
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 .ةّريمألا ُبِقارُي حارو «ُكِلَملا ًآَبتخا ٍلْقَحلا يف

 ُهحّرَسُتل ٌرحاَسلا ليوَّطلا يذلا اهّرْعَش ُلسْرُت اهآّرو
 :ٌةَلئاق ينَعُت اهَعِمَسو ةَبترْتو
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 5 و

 نم كلَملا َجَرَخَف 2
 هما مد باش ىرَجج لّملا َجَّرخف «هتيقاط َءارَو طوب ى

 ينيربخ ا :ةريمألل ّلاق هييِخَم
 شي يم زال و هِئَيْخَم

 06 عر * هاه
 :ٌتّلاق اهُيَدَيِب
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 0 52 2 هروب 2 و د تابخ 5 ا تفمعهس

 هو ول كا !ىْدلَتَمَل اَدَحَأ

 ا ا

 ير ردا سمج 1
6 / 

 وو .:





 يذلا ٍطيسبلا خوكلا ىلإ ةريمألا ُكِلَملا عب
 ,ةيديدخ ةأفذه خوكلا يف ناكو ةنُكْست

 اهّنإف هدّقيتعلا ٍةكذِملا هذه ىلإ ٌرّسلاب يسممماف
 «!ءْىَِش اهنإ :اَدَحأ تنسي
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 كنت نأ ديرث .ثتاك :ةنيكشملا ةةيمألا قلك

 ورم

 َّنِم ْتَبرَتْقا اذ .َكِلَذ ٌلَعْفَت فْبَك ٌُفرْعَت الو ءاهلاح

 .اهباب ْتَحَتَو فيتا كما



 1 ا

 َّنِكل هدالبلا ذه َريمأ ّجَوَرتُأ ُتْنِج يلا ٌةريمألا
 ول .دَوإلا ىعزأل يننكرتو يناكم ْثَدَحَأ يتّقيِصَو
 «.اًريثُك ثئرَحَل يل َتَدَح امب ٌةَكِلَملا يَمُأ ْتَهَرَع

 و 3 0

 ىلَع هَنْذَأ ْعَضَي ِتْقَّولا اذه يف ُكِلَملا َناكو
 .ٌةريمألا ُهثلاق ام َعِمَسف «ٌيجراخلا ٍةَأَقْذِملا بوب 0000





 هيقاعس إو قرتكلا ةتزاملا يتزلع دعا ىف ةينألا ٌقلَج .ةفيطخ ةنيلو ءاسنلا كلذ يف كلقلا قانأ
 ٍركآلا ٍفرَطلا يف ُكِلَملا َسّلَجو قيما ةريمَأل
 .يقفحلا ُةرمَألا هيناج ىلإو



 ارم اعيد اوك لقلت ةلهقكلا ةزيكلا تتاقو

 َعيمَجلا ٍتَرَحَس ْذَقو .ِةَّضِفلاو ِتَمَّذلا طويُخب

 2 ٍِبَّصلا هذه أ 0 فِرْعَي لو ءاهِلامَجب

 .اهْفرْعَت ْمَل اهْسْفَت ٌةَفيِصَولا ىَّتَح رولا ةعاو اهشفت

 و



 َدَحَأ مواخ َةَّصِق ُكِلَملا ىكح ماعّطلا َدْعَب
 ع يرد وو مو وع

 4 ا اس: مل تسلا وه هنأ ىعّداو و هل 2

 اياق َةَعّيَرُملا

2 

 (؟مواخلا َكِلَذ صاصق نوكَي ْنَأ َّنْي نير رَل َفِيك»



 ىرأ» :ثلاقو يح ةكشض ُقيصولا ٍتكِحَ
 َعَضْوُي ْنَأو هئارَمْوَجُمو ٌةَرخافلا ُهبايِث هْنِم َدَحْؤُت ْنَأ

 او مفارق م4 وا 1 ا
 ٌجراخ َدَّرطي 3 «تاقّرطلا يف رجيف ٍليمرب يف

 «.ةَئيدَملا

 ِتْنَأ َنيِلانَتَسو !ٌلواع ٌصاصق» :ُكِلَملا لاقف
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 قئيدملا َنِم ٌةَْيَرْملا ُةَريمَألا ٍتدِرُط اذكهو
 .َكِلذ َدْعَب ٌدَحَأ اهب ْعَمْسَي ْمَلو

 ةيقيفحلا و مك َةَكَلْمَملا ناكش حرف

 ءاهَجّوّرتو ُهَتيطَح ٌريمألا ٌّبَحأو .ٍةَعِضاوَتُملا ِةَميطَللا
 .ةّبحَمو ةَداعَسِب اَعَم اشاعو









 «ةبوبخملا تاياكجلا» ٌةَلِسْلِس

 ا ١ 0) 0 8

 درولا ةرمحو حلَّتلا ضايب -

 شحولاو ةليمج -
 اليردنس -

 هتطقو يزهر - 0
 ةاتلر لان اكل :٠

0 
 ةريبكلا ةتفللا -

 فلا ار

 ع

 ناديعج- 4

 ثالثلا تازعلا ١١-
 ةمزجلا وبأ ٌرهلا
 ةمئانلا ةريمألا -
 لزتوبار 5

 َيبهّذلا رعّشلا تاذ ١6-

 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا 15

 ةيلوصافلاو ماس ١-
 لوفلا ةّبحو ةريمألا 18
 ةّيرحّسلا ردقلا -

0 0-7 

 عدفَضلاو ةريمألا - 0

 ندا كيتكاع ١

 هسا ناينحلاو تلا 5
 بيرغلا رئاطلا 4

 اا
 ريِغَّصلا اموت ١1-

 روطاربمإلا بوث -
 ةريغّصلا ل

 ةّرولا ٠“
 فيّرلا رأفو ةئيدملا رأف ١"-

 ةريهز
 ةباغلا قيرط 8
 لبجلا ريسأ -"4
 ريغَّصلا طاّيخلا -مه

 ٌزوإلا ةيعار "5
 جتا ةكلم -0/
 ةبيجعلا ةبلعلا -"8
 راثلا رئاط 4

 دّرمُرلا ةئيدم 4٠-
 ناحلألا ريمأ ١-


